
دراسة
أثر برامج ريادة األعمال في تعزيز ثقافة العمل الحر و 

الرياديةالمشاريع 



حسابها عبر (أستطالع عام )إستشارة عامة من خالل نشر هدفت هذه الدراسة 
في منصة تويتر بغرض استشارة العموم ومعرفة مرئياتهم حول أثر برامج ريادة 

الرياديةاألعمال في تعزيز ثقافة العمل الحر و المشاريع 

أن توضح اآللية من التوصيات التي من شئنها على مجموعة الدراسة وخلصت 
. التقنيةعلى ريادة األعمال في الكليات للتدريب 

الملخص
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مقدمة
الرئيسية لريادة األعمال هي خلق فرص العمل واالبتكار تكمن األهمية 

وتحسين االقتصاد، من هنا يمكننا رؤية مدى أهمية ريادة األعمال في تحسين 
في مجتمعاتنا وضروري أساسي يجعلها مطلب مما . نوعية وجودة االقتصاد

.إلى مزيد من الدعم والتطويرحيث تحتاج العربية 
في التكوين الشخصي لريادة يكمن أهمية التدريب على ريادة االعمال 

الى االفكار تحويل و ايضاعلى على فهم ريادة األعمال، االعمال،ويؤهل ذلك 
.مشروعات ناجحة
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أهداف
المبادرة 

اما فهم االلية المناسبة للتطوير من خالل استطالع أراء العموم وتعززيهاوذلك
:من خالل

. التخصصاتمقررات ريادة األعمال في جميع إضافة •
.  الدبلوموضع برنامج لريادة األعمال بعد االنتهاء من مرحلة •
يادة مناسبة التدريب على راالعمال لعدم  الدعم للتدريب على ريادة تقليل •

التقنيةاألعمال في الكليات 
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الفئة 
المستهدفة 

الدعمالمستفيد من 

(المتدرب )

مخرجات المبادرة 
مقررات دراسية •

لريادة متنوعة 
األعمال

متدربين مهيئين •
لسوق العمل للبدء 

في مشاريعهم
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%  72ت االستطالع تعكس مدى أهمية التدريب على ريادة األعمال بنسبة بلغنتائج 
:األعمالمن المستجيبين و انطالقًا من أهمية ريادة 

أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مبادرة خاصة بريادة •
والتي تستهدف تطوير ( مبادرات تنمية الموارد البشرية)األعمال ضمن 

مقررات متنوعة لريادة األعمال بحسب المجاالت مع مراعاة طبيعة التخصصات
.المدربينالمقدمة للمتدربين والمتدربات كما تستهدف تأهيل 

التوصيات
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بتقديم برامج " ريادة"المؤسسة من خالل معهد ريادة األعمال الوطنيتقوم 
.بالدعمتدريبية للخريجين والراغبين 

وتكثيف بحسب النتائج التي تم عكسها من االستطالع يتم التوصية على تعزيز•
.  البرامج الترديبية المقدمة من قبل المعهد للراغبين بالدعم

:رابط معهد ريادة االعمال الوطني
https://www.riyadah.com.sa/partners.aspx

التوصيات

https://www.riyadah.com.sa/partners.aspx
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:االعمالمعهد ريادة 



شكرا


